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Kouluista tuttua Wilmaa testataan hoivakodeissa 
Oulussa !

Idean isäksi voinee kutsua rehtorin 
työstään eläköitynyttä omaista  joka 
ehdotti asiaa omaistoimikunnassa.

”Wilman kautta tulee näkyväksi 
päivittäinen hyvä työ, mitä 
hoivahoidossa tehdään”



• Yleisillä viesteillä pystytään tavoittamaan kerralla monta henkilöä. Tämä helpottaa viestintää omaisten ja hoitopaikan välillä.

• Wilma-järjestelmä on otettu käyttöön vanhustenhoidossa Oulussa. Tiettävästi kyseessä on Suomen ensimmäinen kokeilu, jossa 
koulumaailmasta tuttu viestintäväline on valjastettu vanhustenhuollon kanavaksi.

• Wilman avulla omaiset saavat helposti tiedon, mitä tapahtumia ja virkistyshetkiä hoivilla järjestetään, onko oma omainen osallistunut 
niihin tai mitä ruokaa kulloinkin on tarjolla. Järjestelmän avulla voi myös ilmoittautua talon tapahtumiin. Omaiset voivat myös laittaa 
viestejä henkilökunnalle ja viestit jäävät talteen yhteen paikkaan.

• Wilmassa ei välitetä asukkaiden terveystietoja, mutta omaiset saavat sen avulla runsaasti muuta informaatiota.

• – Vaikken ole mikään tietokoneiden ystävä, niin kyllä sitä oppi helposti käyttämään. Sieltä on tullut hyviä tietoja, kuten viikon ruokalistat 
ja esimerkiksi sen, kun influenssaa oli liikkeellä, että välttää vierailuja, omainen Paula Huovinen sanoo.

• Valitettavan usein yhteydenotto vanhustenhoidosta merkitsee omaiselle ikäviä uutisia. Siihen Wilma-viestinnällä halutaan tuoda muutosta. Kun 
kyseessä ei ole kiireellinen asia, voidaan omaisille välittää myös asukkaan yleisiä kuulumisia. Näin pystytään kertomaan myös positiivisia 
asioita asukkaan arjesta.

• Asukkaalla voi olla esimerkiksi monta lasta eri puolilla Suomea. Wilman avulla tavoitamme heidät kaikki tasapuolisesti samalla kertaa. Tämä on 
selvästi ollut monelle tuttu kanava jo ennestään, koska sitä käytetään kouluissa niin paljon, Kärenlampi sanoo.

• Viestintämuoto on ollut uraauurtavaa ja Oulun esimerkistä on tullut tiedusteluja muun muassa Helsingistä. Tapa olisi helppo ottaa 
käyttöön muuallakin.

lisätietoja: toini.karenlampi@ouka.fi



Mikä Snapchat on?
• Nuorten suosima pikaviestipalvelu, 

jolla voi lähettää myös kuvia tai videoita 
toisille käyttäjille.

• Lähetetyt kuvaviestit ovat 
kertaluonteisia ja ovat 
katsottavissa rajoitetun ajan.

• Viestit voi lähettää halutessaan 

anonyymisti nimimerkin takaa.

• Ilmainen sovellus, jonka voi ladata 
Android-käyttöjärjestelmän
älypuhelimelle



Mitä hyötyä Snapchatista on?

• Terveydenhoitaja pääsee osaksi 
nuorisokulttuuria

• Oppilaat voivat ottaa yhteyttä nimettömästi

• Hoidon tarpeen ensiarvion voi tehdä chatissa

•Nykyaikainen yhteydenpitoväline, 
oppilaat tavoittaa nopeasti ja tehokkaasti

Kouluterveydenhoitaja markkinoi 
SnapCarea yhtenä 

yhteydenottokanavana omalla 
koulullaan sekä ohjeistaa oppilaita, 
että kanava on tarkoitettu yleiseen 

neuvontaan ja ohjantaan

Viikossa tulee noin 2-5 
yhteydenottoa. Oma 
aktiivisuus ratkaisee 
yhteydenottojen määrässä.



Kehittämisajatuksia/Snapchat

•Ryhmät (jännittäminen, painonhallinta...)

• Sosiaaliset tarinat, tietokilpailut, tietoiskut, oppaat 
(Hämeenkyrön kouluterveydenhoitaja Outi Koskinen)

• Yhteydenpito vanhempien kanssa

Palvelussa ei käsitellä henkilö- eikä salassapidettäviä arkaluonteisia tietoja, 
vaan niissä tapauksessa ohjeistetaan ottamaan yhteyttä muulla tavoin 

(päivystystunti, puhelimitse, wilma).

lisätietoja: sanna.iisakka@ouka.fi



Oulun kaupunki: CHAT vastaanotto
Pilotti 12/2017 >



Asioita sh-chatissa

• neuvontaa

• lääkeasioita

• tuloksia

• ajanvarausneuvontaa

• unilääkeasioita

• ”hoitui Chatissa” suurin osa

• lähihoitajalla ”aina auki”, ajan peruutukset

• sh: kätevä tapa, asiakas ymmärtää chatin luonteen, ei jaaritella, 
ei vie aikaa esittelyt

Etu: saa heti lisätiedon
Lyhennelmän tallennus efficaan

Tilastoidaan kuten omahoito
Mietittäväksi: montako vastaajaa heti alussa, kun suurin ruuhka



Pilotti 2 yksikössä/kokemuksia:

• Ajan peruutuksia 
• nopeita hoitaa, 6-7min/case

• lisäkysymykset tärkeitä (haluaako varata uuden)

• ei hoideta: nla, suu ajanvaraukset (> palaute huono = ei palvellut)

• Hoitaja-chat 2h/pv
• klo 10-12

• käyrät nousussa (mediat)

• alkuviikosta 6-7/pv, loppuvko 4-5/pv

• poistuneet huom:  4 poistunutta kun ruuhkapäivä



Pilotissa esille

• nopea vasteaika olennaista: pitää pystyä irrottautumaan
• ei puhelintyötä samalla

• odottelua (....kirjoittaa........), kirjoitusnopeus vaihtelee > muuta 
sopivaa hommaa rinnalla
• omahoitoviestit, toimistotyöt

• >> voisi joustavasti avata ja sulkea työtilanteen mukaan

• lääkäri pitää olla konsultoitavissa

Potilas tunnistautuu oulunomahoito.fi >  on turvallista, nopeuttaa kun esittelyt jää pois



Chat palvelusta saa tilastoja



Jonotusajat, ketjun kestot, poistuneet



Testauskäyttöä joulukuu 2017



Oulu jatkaa 2018

•Wilmaa hoivakodeissa

•SnapCare kaikilla yläluokkien terveydenhoitajilla (älypuhelimet)

•Chat-vo laajenee kaikkiin yksiköihin
• Neuvola haluaa
• Suun th haluaa
• Sospa haluaa
• ....


